
 

 

 

Belangrijke data 
 
21-05 VRIJ Hemelvaart 
22-05 VRIJ 
01-06 VRIJ 2e pinksterdag 
 
Welkom op school 
 

 
 

Wij zijn blij….. 

 
Maandag en dinsdag zijn bijna alle 
kinderen weer fysiek in school 
geweest. Het deed ons goed om 
iedereen weer te zien en in de klas te 
hebben. Ook al blijft het wennen om 
met een halve groep te werken, we 
hebben in ieder geval een goede start 
gemaakt.  

Complimenten voor alle ouders en 
kinderen voor het halen en brengen 
van en naar school. De duidelijke 
instructiefilmpjes hebben ervoor 
gezorgd dat alle kinderen veilig en op 
afstand in hun eigen klas kunnen 
komen. 
 
Annuleren schoolreis 2020 
 
Wij hebben helaas moeten besluiten 
om de schoolreisjes definitief te 
annuleren.  
Groep 8 volgt een alternatief 
programma. (Verdere informatie wordt door de 

leerkrachten van groep 8 in social schools gezet.) 
 
De betalingen die al binnen zijn voor 
de schoolreis 2020 van de groepen  
1 t/m 7 blijven staan als aanbetaling 
voor de schoolreis in 2021.  
 
Onze sport- en speldag op dinsdag  
30 juni gaan wij gebruiken om het 
schooljaar voor alle groepen feestelijk 
af te sluiten binnen de mogelijkheden 
die wij hebben. 
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Naschoolse activiteiten blok 4 
 

De naschoolse activiteiten voor dit 
schooljaar zijn afgerond. Helaas 
hebben we maar 3 weken kunnen 
genieten van blok 4. De betaling voor 
dit blok wordt uiteraard gehalveerd en 
u ontvangt € 7,50 retour. U krijgt hier 
binnenkort bericht over. Wij hopen 
iedereen volgend schooljaar weer een 
mooi programma aan te kunnen 
bieden. 
 
Zeg het met bloemen…. 
 

 
 
Deze week zijn alle medewerkers 

van de Dijk verrast met….  

een mooi boeket bloemen  

namens  

de OR en MR! 

 

Bedankt! 
 

Studiedag 26 juni vervalt 
 
De studiedag ‘teambuilding’ is ook 
geannuleerd. Dat betekent dat vrijdag 
26 juni een gewone schooldag is.  
 

Wij verwelkomen 
 
April 
Gr. 1 Sterre Browaeys 
Gr. 1 King Schouten 
Gr. 2 Maisha Prado 

 
Mei 
Gr. 1 Jenna Wormsbecher 

 
Het team van de Dijk feliciteert…. 
 
Mei 
11-05 Meryem Rizvanovic 
13-05 Mick Varenkamp 
21-05 Jesse van der Hert 
22-05 Lieke Rozema 
23-05 Stijn Nieuwold 
25-05 Deliliah Scholten 
25-05 Lilleigh de Jonge 
26-05 Jairo Mahabir 
27-05 Shayenna Saunier 

 
 
Het team de Dijk 
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